ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 13)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 12 d'abril de 2016,
s'ha dut a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcalde-president Sr.
Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra. Bàrbara Asencio
Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta.
Jasmina Pujolar Font i Sr. Xavier Gelis Pujolar. No hi assisteix el Sr. Joan Prada Pujolar.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent-se passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’ acta del ple anterior, el Ple la troba
correcte, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Registre d’entrada
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de l’últim Ple
ordinari fins a l’actual. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en queda
assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta).
Es dona compte dels següents decrets de l'alcaldia, que el Ple, per unanimitat ratifica:
- Decret de data 04/02/2016 que autoritza a l'empresa Buildingcenter, SAU a enderrocar
l'habitatge situat a la ctra. de Girona, 40
- Decret de data 08/02/2016 que es deleguen les funcions ordinàries de l'alcaldia al 1r. Tinent
d'alcalde Sr. Fidel Balés Juanola.
- Decret de data 10/02/2016 que sol·licita participar en el programa Servei de dinamització de
xarxa d'itineraris saludables i Servei de dinamització dels Parcs urbans de salut de Dipsalut.
- Decret de data 10/02/2016 que aprova la factura de Coderch Càtering pel servei de càtering el
dia 5/1/2016 per un import de 519,75€.
- Decret de data 11/02/2016 que autoritza canviar el plat de dutxa al pis situat a la pl. Major, 8,
3r, 1a.
- Decret de data 11/02/2016 que autoritza a l'empresa Garrotxa Fermentats Artesans, SL a
rehabilitar una escala i obrir una porta a l'edifici situat al c/Major, 6.
- Decret de data 11/02/2016 que autoritza treure la banyera i col·locar un plat de dutxa al pis
situat al c/ Pau Casals, 15, 2n, 1a.
- Decret de data 12/02/2016 que autoritza la utilització del local de la piscina el dia 13/02/2016
per celebrar una festa.
- Decret de data 17/02/2016 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d'aigua del pis situat a
la pl. Filadores, 1, 1r, 9a.
- Decret de data 17/02/2016 que aprova la liquidació del 4t trim. 2015 referent a la gestió del
servei d'aigua domiciliària i clavegueram.

- Decret de data 22/02/2016 de reincorporació del Sr. Miquel Reverter Tres a les funcions
d'alcaldia.
- Decret de data 24/02/2016 amb el qual se sol·licita participar en la campanya "Cicle de
concerts de música de cobla 2016" de la Diputació de Girona.
- Decret de data 25/02/2016 que autoritza utilitzar el CCC el dia 27/02/2016 per celebrar una
festa.
- Decret de data 25/02/2016 autoritzant la bonificació d'escombraries per a l'any 2016 a la Sra. M.
Fernanda Orejon i la Sra. Ana Isabel Diaz.
- Decret de data 25/02/2016 que autoritza el Sr. David Casas en representació de la família de
Magdalena Roura Vilanova a traslladar restes entre els nínxols 99 i 155 del 3r bloc i el sepulcre
núm. 18.
- Decret de data 29/02/2016 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils gener) ....................................................... 7,16 euros
- Telefònica (Aportació gener) ........................................................... 454,02 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina febrer) ............................. 35,09 euros
- Bassols Energia (EP ptge. Cingle novembre-gener) ........................ 495,39 euros
- Bassols Energia (Enllumenat CCC novembre-gener) ...................... 354,87 euros
- Bassols Energia (EP c/M. Ferrarons novembre-gener) .................... 316,26 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener) .................... 394,92 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener) .................... 247,53 euros
- Bassols Energia (EP pl. Catalunya novembre-gener)....................... 273,36 euros
- Bassols Energia (EP barranc novembre-gener) ................................ 145,43 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals dav. 21, novembre-gener) ......... 149,44 euros
- Bassols Energia (EP pl. Filadores novembre-gener) ........................ 216,12 euros
- Bassols Energia (Enllumenat dispensari novembre-gener) .............. 248,85 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot novembre-gener) ......................... 382,97 euros
- Bassols Energia (Enllumenat guarderia novembre-gener) .............. 116,99 euros
- Bassols Energia (Enllumenat Església-Museu novembre-gener)..... 212,55 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals novembre-gener)......................... 67,80 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot a Girona novembre-gener) ............. 78,18 euros
- Bassols Energia (EP pl. Gegants novembre-gener) .......................... 120,00 euros
- Bassols Energia (EP travessera novembre-gener) ............................ 700,21 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. novembre-gener) .............. 330,55 euros
- Bassols Energia (Enllumenat piscina mpal. novembre-gener) ......... 986,76 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada gener) .................... 125,22 euros
- Navarro Flor, SL (Ram flors defunció Assumpta Tres) ..................... 80,00 euros
- Telefònica Móviles (Telèfons mòbils novembre-desembre)............ 194,76 euros
TOTAL..........................................................................................6.734,43 euros
- Decret de data 29/02/2016 que designa els membres de la mesa de contractació del contracte del
servei de neteja.
- Decret de data 29/02/2016 que autoritza realitzar obres de tancar l'eixida de la casa situada al c/
de la Plaça, 1.
- Decret de data 01/03/2016 que encarrega a l'empresa Inter-Car, SL la recollida, destrucció i
certificat corresponent del vehicle abandonat al c/ Pau Casals, s/n, davant l'església.

- Decret de data 02/03/2016 pel qual es resol fer una aportació de 100€ a la Fundació Esclerosi
Múltiple.
- Decret de data 03/03/2016 pel qual s’ adjudica a l'empresa Boada Energia la compra de 40
làmpades del nucli antic.
- Decret de data 03/03/2016 pel qual s’ aprova adherir-se al contracte administratiu que el Consell
Comarcal de la Garrotxa tramita per a l'adquisició d'una llicència d'accés a una base de dades de
legislació i jurisprudència.
- Decret de data 07/03/2016 pel qual s’encarrega a l'empresa Inter-Car, SL la recollida, destrucció
i certificat corresponent del vehicle abandonat al pàrquing del c/ Pau Casals, s/n.
- Decret de data 10/03/2016 pel qual s’ aprova el Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019.
- Decret de data 14/03/2016 pel qual se sol·licita participar en la convocatòria del Fons de
Cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona.
- Decret de data 15/03/2016 pel qual es resol emetre informe d'oportunitat i legalitat per tramitar
expedient de desafectació d'un tram de la pl. Sant Roc.
- Decret de data 18/03/2016 pel qual s’ autoritza el canvi de titularitat de la llicència d'activitats
d'elaboració de pizzes a la pl. Sant Roc, 4.
- Decret de data 21/03/2016 que autoritza donar de baixa el comptador d'aigua del pis situat a la
ctra. d'Olot, 27, 1r.
- Decret de data 22/03/2016 pel qual aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Castellfollit de la Roca i Olot Televisió, SL per a l'any 2016.
- Decret de data 22/03/2016 que autoritza pintar la terrassa de la casa situada al c/Migdia, 2.
- Decret de data 31/03/2016 que aprova les factures següents:
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina març)............................... 35,09 euros
- Telefònica (Aportació febrer) ........................................................... 454,02 euros
- Telefònica (Telèfon of. mapls. consum febrer) ................................ 204,99 euros
- Telefònica (Telèfon dispensari consum febrer)................................ 102,02 euros
- Vodafone (Telèfons mòbils febrer) ...................................................... 6,22 euros
- Gestoria Girgas (desembre) .............................................................. 390,23 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada febrer) .................... 100,05 euros
- Catalana Occidente (Assegurança edifici llar infants) ..................... 386,61 euros
- Catalana Occidente (Asseg. accidents col·laboradors duatló) ........... 62,16 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. gener-febrer)..................... 235,87 euros
- Nominalia (Renovació domini castellfollit.cat) ................................. 31,46 euros
- Sorea (Retribució aigua 1r trim. 2016) ........................................ 17.885,62 euros
- Sorea (Modificacions rebuts 1r trim. 2016) ..................................... -50,15 euros
TOTAL........................................................................................19.844,19 euros
- Decret de data 04/04/2016 que autoritza el canvi d’ un bastiment de la casa situada al
c/Germanes Illa, 19.
- Decret de data 04/04/2016 que autoritza fer un solera de paviment a la terrassa del pati
posterior de la casa situada al c/Nou, 5

3.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DELIMITACIÓ DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
Atesa la Llei 5/2003, de mesures de prevenció d’incendis forestals en nuclis urbans,
urbanitzacions i edificacions, la Diputació de Girona ha elaborat un plànol de delimitació dels
nuclis de població, polígons i edificacions, reflectint els perímetres de protecció.
Per tal de tramitar l’expedient, el Sr. alcalde proposa al Ple,
PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de franges de seguretat contra incendis
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals.
SEGON.- Publicar aquest acord al Tauler d’anuncis municipal, a la pàgina web municipal i
mitjançant un edicte al BOP, per un període de 30 dies a comptar des de l’endemà de
publicació, per tal que els interessats i afectats el puguin consultar i, si s'escau, presentar les
seves al·legacions, reclamacions i/o suggeriments al respecte.
Passat dit termini sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, l’aprovació del
plànol esdevindrà aprovada tàcitament de forma definitiva, sense necessitat d'ulterior acord,
llevat de la seva publicació, i serà tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya per al seu registre
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona
El Ple ho aprova per unanimitat.

4.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE NETEJA DE LES
DEPENDÈN-CIES MUNICIPALS
1. Antecedents
L’Òrgan de contractació, en la sessió de data 9/2/2016 va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació per al servei de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca, tot convocant-ne la licitació.
En la mateixa sessió es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació de servei de neteja d’edificis i
dependències municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, per import de 98.927,64
euros més 20.774.44 d’IVA i una durada del contracte de 2 anys.
En data 4/3/2016 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per a presentar
proposicions en el procediment de contractació del servei de neteja de les dependències
municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Es van presentar deu proposicions per
part dels licitadors interessats, ajustades als criteris que preveu el plec de clàusules, i es va
establir la relació definitiva de licitadors admesos i exclosos, que va ser la següent:
•

Relació d’empreses admeses:
- Núm. de registre d'entrada:
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NETGAR neteges Garrotxa SL

- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
•

293
294
302
303
321
324
326
330
334

Serveis de Neteja i Manteniment UTILITATS SL
GLOBAL neteges
Técnicas y Sistemas de Conservación SA (TESCO)
MULTIANAU
ÓPTIMA Serveis integrals de Neteja
NEILS, TÉCNICS i SERVÉIS
PULIT SA
TEMPO Facility services
IDECAS

Relació d’empreses definitivament excloses: Cap

Quant a les admeses, l’Òrgan de contractació en data 7/3/2016 va aprovar la relació classificada,
per ordre decreixent, de les proposicions presentades, valorades i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10

PULIT SA
IDECAS
MULTINAU
GLOBAL
TEMPO F.S.
NEILS T.S.
OPTIMA SIN
TÈCNICAS y SISTEMAS
UTILITATS
NETGAR

99,20
87,03
62,37
58,99
44,59
28,75
20,94
13,12
6,58
5,13

PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS

Atès que es va requerir a l’empresa PULIT S.A. amb NIF 40436823V com a oferta
econòmicament mes avantatjosa, perquè presentés la documentació justificativa a què fan
referència els articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així
com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò que estableix l’article
151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 15 de novembre, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa PULIT S.A. amb NIF 40436823V per un import de 44.000,00
€ i 9.240,00 € en concepte d’IVA, el contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per un termini de dos anys.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a les partides del pressupost vigent següents:

EXERCICI
2016

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
01 231 22700_Neteja guarderia
01 323 22700_Neteja centres escolars
01 920 22700_Neteja edificis municipals

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.
QUART.- Notificar a l’empresa PULIT S.A. amb NIF 40436823V, adjudicatària del contracte el
present acord i citar-la per a la signatura del contracte de conformitat amb l’article 156.3 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que s’efectuarà els quinze dies hàbils següents al dia en què es
rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista en l’article 151.4 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca en el Perfil de contractant de la
corporació.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques d'aquest contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El Ple ho aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Xevi Gelis.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
Atès que la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Castellfollit varen avenir-se a redactar un
conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques extra curriculars, amb la finalitat de
formar l’alumnat tant en ensenyament teòric com pràctic, de les diverses modalitats educatives.
Atès que l’Ajuntament ha previst la promoció turística de l’Església Museu, i en general del
municipi i que la Universitat dóna formació de Turisme, el Sr. alcalde proposa al Ple :
PRIMER.- Signar un conveni amb la universitat de Girona, perquè un estudiant de Turisme
desenvolupi les pràctiques externes a l’Ajuntament de Castellfollit, amb les condicions
previstes en el Conveni
Durada mig any; dedicació 20 hores setmanals, total hores 395, cost per l’Ajuntament 1.580€
més el cost de la seguretat social que li correspongui.
SEGON.- Nomenar tutora de l’estudiant que faci les pràctiques a Castellfollit, la regidora Sra.
Bàrbara Asencio Serret.
TERCER.- Facultar el Sr. alcalde per signar la documentació necessària per formalitzar el
conveni
El Ple ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde, en resposta al Sr. Gelis que s’ha interessat en les hores d’obertura del Museu,
explica que queda oberta la possibilitat de signar un altre contracte que seria curricular, amb un
cost semblant al que s’acaba de signar, ara amb estudiants de tercer de Turisme, perquè a l’estiu
permetés obrir més hores.

6.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2016
El DOGC de data 29-03-2016 publica la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a
favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l'exercici
2016
El termini de presentació de la sol·licitud és el 28/04/2016, i obliguen a presentar-la mitjançant
uns impresos predeterminats, en els quals has de definir les persona, la dedicació i el temps, que
prevegis que rebrà retribucions de l'Ajuntament.
El Sr. Alcalde proposa:
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
Ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes.
SEGON.- Destinar aquesta subvenció a compensar econòmicament a l’Ajuntament les nòmines
de càrrecs electes amb dedicació a l’exercici del seu càrrec.
TERCER.- Determinar les persones amb dedicació a l’exercici del seu càrrec segons la següent
distribució:
Nom i cognoms
DNI
Miquel Reverter Tres 77114739 V
Miquel Reverter Tres 77114739 V
Bàrbara Asencio Serret43455509 E

Alta Seg. Social Mesos/any
Càrrec
Alcalde
01/07/2015
8
Alcalde
01/07/2015
4
Tinent d’alcalde 01/07/2016
8

% Dedicació
50%
100%
50%

El Ple ho aprova per unanimitat.

7.-PROPOSTA MODIFICACIÓ DIVERSOS PUNTS ORDENANCES FISCALS
VIGENTS
Atès que durant els primers mesos d’aplicació de les ordenances fiscals vigents, s’han detectat
diverses anomalies o deficiències en el seu redactat, el Sr. alcalde proposa al Ple la regularització
del redactat, tal com segueix:
PRIMER.- Modificar puntualment les ordenances que tot seguit es descriuen:
Ordenança fiscal número 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
a)
Es modifica l’apartat 5è
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS:

l’article

11è.

RÈGIM

DE

DECLARACIÓ,

5.- Per al control de les llicències d’obres majors i menors s’estableix l’obligació d’exhibir a
l’obra autoritzada, un cartell facilitat per l’Ajuntament, que contindrà les dades bàsiques de la
llicència.
Aquest cartell s’exposarà en una part visible de l’obra i hi constarà:
•
•
•
•
•

Data de la llicència
Inici de l’obra
Termini de finalització
Promotor o constructor
Pressupost

Ordenança fiscal número 7. REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE
LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ
PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I
A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES:
a)

Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, l’apartat primer i últim del
llistat de tarifes quedaran redactats com segueix:
CONCEPTE

Verificació i control obertura en règim de
comunicació:

TARIFA
2016
468,79 €

- Baix risc
- Annex III
- Recreativa

CONCEPTE
Verificació documental i conformitats:
- Comunicació d’innòcues
- certificats d’activitats

TARIFA
2016
48,85 €

Ordenança fiscal número 10. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS:
a)
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS, es
modifica l’extensió dels habitatges familiars, a ocupats i desaocupats.

3.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
QUOTA
2016

CONCEPTE
EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges familiars ocupats i desocupats
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

128,80
96,35
64,40
12,90

Ordenança fiscal número 23. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL:
a)

Es modifiquen els punts 1. Església vella de l’article 4t.
QUANTIA, i quedaran tal com segueix:

LOCAL
1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT

QUOTA

a) Exposicions

100,00€/setmana
150,00€/2 setmanes
250,00€/mes
Bonificació del 100% a
artistes locals i entitats
públiques i associacions
sense ànim de lucre

b) Casaments

103,00€
veïns
empadronats al municipi
155,00€ altres

DIPÒSIT/
FIANÇA

c) Altres activitats puntuals 258€/dia

SEGON.- Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
TERCER.- Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons estableix
l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, caldrà exposar-los al públic pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a
l’article 18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, entrarà en vigor l’endemà que finalitzi el termini
d’exposició pública, o si ve el cas, un cop resoltes les al·legacions.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

8.- ASSUMPTES URGENTS
Proposta d’introducció a l’ordre del dia d’un acord per urgència.
El Sr. alcalde exposa que les diverses necessitats econòmiques sobrevingudes i no previstes en el
Pressupost municipal vigent, fa urgent la modificació de crèdits del propi pressupost de 2016.
Per això es demana al Ple si s’avé a aprovar la urgència de la proposta i proposa l’aprovació de
dos expedients de modificació de crèdits, uns d’incorporació de romanents i l’altre d’habilitació i
suplement de crèdits.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
I tot seguit es passa a presenta les dues propostes següents:
PRIMERA.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 4/4/2016 segons aquest contingut:
“Vist l’expedient 1/2016, relatiu a la modificació de crèdits del Pressupost Municipal de
2016, per incorporació de romanents de crèdit extraordinaris del Pressupost de 2015.
Considerant que segons l’informe emès per secretaria -intervenció, l’expedient compleix la
normativa legal vigent, és a dir el Reial Decret Legislatiu 2/2004, el Text Refós de la Llei 39/88,
el Reial Decret 500/90 i les Bases d’Execució Pressupostària.
Procedeix aprovar l’expedient, incorporant-se els següents romanents:
LLISTAT DELS ROMANENTS DE CRÈDIT DE DESPESES EXTRAORDINÀRIES A
INCORPORAR AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
A) DESPESES:

APLICACIÓ PRESSUP. 2015

CONCEPTE

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUP. 2016

15.01.133.61900

Ordenació del trànsit i l'estacionament

10.367,20

16.01.133.61900

15.01.165.61901

Actuacions enllumenat 2015

16.808,07

16.01.165.61901

15.01.336.68200

Adequació Església vella

10.368,49

16.01.336.68200

15.01.336.68201

Millora nucli antic de Castellfollit

5.072,99

16.01.336.68201

15.01.011.91113

Préstec prefinançament FEDER 2010 BBVA

180.564,66

16.01.011.91113

15.01.011.91115

Amortització préstec RD 4/2012

322.545,69

16.01.011.91115

TOTAL

545.727,10

CONCEPTE

IMPORT

B) INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP. 2015
15.01.76102

15.01.76101

15.01.75050

APLICACIÓ
PRESSUP. 2016

Subvenció Pla a l'Acció

8.099,21

16.01.87010

Aportació pressupostària ordenació trànsit i estaci.

2.267,99

16.01.87000

11.716,44

16.01.87010

Subvenció PEIS 2015
Aportació pressupostària actuacions enllumenat

5.091,63

16.01.87000

Subvenció DG Turisme Garrotxa terra de volcans, cultura i identitat

7.720,74

15.01.75050

Aportació pressupostària adequació església vella

2.647,75

16.01.87000

Aportació pressupostària millora nucli antic

5.072,99

16.01.87000

15.01.87010

RT afectat préstec prefinançament FEDER

180.564,66

16.01.87010

15.01.87010

RT afectat amortització préstec RD 4/2012

312.613,69

16.01.87010

9.932,00

16.01.87000

Aportació pressupostària amort. préstec RD 4/2012
TOTAL

545.727,10

SEGONA:
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 2/2016, de modificació de crèdits
del Pressupost Municipal de 2016 per suplement i habilitació de crèdits.
Vist l’informe emès per Secretaria - intervenció,
PRIMER.- Aprovar l’expedient 2/2016, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de
2016, segons el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
A) SUPLEMENT DE CRÈDITS:

APLICACIÓ
PRESSUP.

01.920.12103
01.1530.13000
01.231.13000
01.231.16002
01.920.16004
01.161.20000
01.920.22400
01.432.22602
01.932.22708

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Altres complements
Retribucions personal laboral brigada
Retribucions personal guarderia i serveis escolars
Seguretat social personal guarderia
Seguretat social càrrecs electes
Arrendament servei d'aigües
Assegurances
Actuacions promoció turística
Serveis de recaptació

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

SUPLEMENT

25.375,64
49.885,63
58.996,04
18.878,73
7.060,30
59.651,25
12.062,32
2.194,00
14.611,06

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

2.556,79
1.759,98
14.995,69
4.031,70
996,04
15.489,66
525,44
2.500,00
1.911,85

27.932,43
51.645,61
73.991,73
22.910,43
8.056,34
75.140,91
12.587,76
4.694,00
16.522,91

44.767,15

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.432.14300

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Retribucions personal promoció turística

HABILITACIÓ

0,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

1.580,00

1.580,00

8.007,06

8.007,06

01.920.14301

Retribucions personal substitució laboral administració

0,00

01.432.16007

Seguretat Social personal promoció turística

0,00

521,40

521,40

01.920.16009

Seguretat social personal substitució laboral administració

0,00

2.562,26

2.562,26

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

12.670,72

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

57.437,87€

ORIGEN DELS FONS:

A) NOUS O MAJORS INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.31200

CONCEPTE

Ingressos llar d'infants

CONSIGNACIÓ
INICIAL

41.364,50

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

B) BAIXA DE DESPESES:

NOUS I/O
MAJORS

12.656,06
12.656,06

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

54.020,56

APLICACIÓ PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

BAIXA

01.3321.13000

Retribucions personal oficines i biblioteca

18.605,13

5.112,59

13.492,54

01.920.13000

Retribucions personal laboral administració

54.577,86

3.372,19

51.205,67

01.231.22700

Neteja guarderia

5.070,13

505,96

4.564,17

01.323.22700

Neteja centres escolars

11.978,83

1.195,40

10.783,43

01.920.22700

Neteja edificis municipals

14.257,24

1.422,77

12.834,47

01.334.22706
01.943.48000

Contracte serveis socio-culturals
Transferències entitats locals

3.509,50
10.000,00

3.500,00
2.500,00

9,50
7.500,00

TOTAL BAIXA DE DESPESES

17.608,91

C) APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

01.87001

CONCEPTE

RT per a despeses generals per suplement de
crèdits

CONSIGNACIÓ
INICIAL

72.873,34

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

TOTAL ORIGEN DELS FONS

APLICACIÓ

27.172,90

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

45.700,44

27.172,90

57.437,87€

SEGON.- Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, pel termini de 15 dies hàbils,
tal i com estableix l’article 20.1 del RD 500/90, per tal que els interessats puguin examinar-lo
i, si és el cas, presentar reclamacions.
TERCER.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament”
El Ple ho aprova per unanimitat.

9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
-

A Agnès Torrent, administrativa, 34,55€ en concepte de desplaçaments a Girona i pàrquing
per assistir a un curs de recaptació.
A Miquel Reverter, alcalde, 95,94€ en concepte de desplaçaments a Girona i a Olot per
tasques pròpies del seu càrrec.
A M. Àngels Brosa, educadora de la Llar d’infants, 27,64€, per assistència a seminaris sobre
els drets dels infants i la vida quotidiana.
A Bàrbara Asencio, tinent d’alcalde, 23,20€ en concepte de desplaçaments a Olot per tasques
pròpies del seu càrrec.

Aprovació de factures

Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal des de l’últim Ple,
per un total de 40.032,84€.
El Ple se n’assabenta.

10.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde demana si algun regidor té alguna pregunta a fer.
El Sr. Gelis demana sobre una festa autoritzada al Centre Cívic i que va causar moltes molèsties
als veïns amb soroll i molta brutícia a tots els carrers de l’entorn. Gran quantitat de vehicles
forasters estacionats que varen col·lapsar la lliure circulació d’entrades i sortides dels garatges de
l’entorn.
El Sr. alcalde diu que aquesta llicència estava condicionada a un horari i a un respecte veïnal i
que va fallar tot.
Fins i tot s’havia avisat els mossos perquè a la nit fessin algun control i tampoc varen venir,
excusant-se que aquella nit havia nevat i varen tenir sortides extres, que no els va donar temps a
passar.
El Sr alcalde afegeix que la llicència estava condicionada a fer-se càrrec del servei de neteja del
local i que això sí ho varen complir. Se’ls va incautar la fiança a compte de la neteja dels
exteriors que va haver de fer la brigada municipal.
I afegeix que aquesta experiència segur que els farà molt més prudents a l’hora de donar llicència
d’utilització de locals.
També demana per què va plegar el dinamitzador de joventut.
El Sr. alcalde diu que van coincidir més d’una causa: un grup complicat i el dinamitzador una
mica cansat de les dificultats de resposta dels joves.
La regidora de Joventut i ell mateix es varen reunir amb els joves per demanar-los la seva opinió i
se’ls va donar fins el setembre per decidir si volien un dinamitzador o no, amb la condició que
havien de guanyar-se’l.
I també demana per les continuades baixes dels Pisos de l’Incasòl.
El Sr. alcalde diu que el problema d’aquests habitatges és majoritàriament de les persones i
famílies que hi entren. Són personal conflictiu, malalt, o amb addiccions que fa impossible la
convivència.
Tot i que els pisos tenen prou inconvenients estructurals, moltes de les persones que hi entren no
estan capacitades per viure soles.
Actualment els lloguers i les adjudicacions estan gestionats des d’Habitatge i l’Ajuntament ha
perdut el control.
L’Ajuntament, l’assistent social i els mossos estan treballant per aconseguir un canvi de perfil de
les persones que hi entri i fer un seguiment més proper.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència dels
presents i aixeca la sessió. I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta, que certifico, amb el vistiplau de l’alcalde i d’altres membres de la corporació que
la signen.
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